
 

  

 

 

 

 

Årsplan og aktiviteter i Temagruppen for Dokumentation og evaluering for 
2020 

Sund By Netværkets strategi for 2017 – 2020 har fokus på lighed i sundhed, sundhed i alle politikker, 
strukturel forebyggelse og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Læs hele strategien: 
https://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/ 

 
Vi har fortsat fokus på; hvad der virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder?  
Temagruppens formål er, at viden om og erfaringer med dokumentation og evaluering skal deles generøst 
og uselvisk og være med til at bygge bro og sikre netværksdannelsen på tværs af kommunegrænser og 
faglighed.  

Vi oplever, at evaluering, læring og udvikling går hånd i hånd, idet viden om implementering af eksisterende 
indsatser, og hvordan en given indsats virker, ofte sætter retningen for fremadrettede strategiske 
prioriteringer og satsninger. Således kan dokumentation og evaluering dels opfattes som et middel til læring 
og dels som en sikring af, at ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt.  

Vi står stærkere sammen og ser generøsitet som vores styrke. Når vi deler viden og erfaringer bliver vi i 
fællesskab klogere, og sammen skaber vi en vidensbank til gavn for folkesundheden. Men hvordan arbejdes 
der med systematisk dokumentation og evaluering i en kommunal kontekst? Og hvordan kan vi sammen 
styrke og højne det kommunale dokumentations- og evalueringsarbejde med særligt fokus på at styrke den 
interne implementerings- og forandringskraft og dermed skabe mere værdi og mere sundhed for pengene?  
I 2020 har vi tre temagruppemøder på programmet. Temamøderne er på tværs af de andre temagrupper i 
Sund By Netværket. Vi er nysgerrige, ydmyge og åbne overfor at lære nyt om dokumentation og evaluering 
inden for forskellige arenaer. Vi glæder os meget til de spændende temagruppemøder og håber, at vi i 
temagruppen kan være med til at sætte retningen for strategiske prioriteringer og satsninger i og på tværs af 
kommunerne.  

 
Vi ønsker med ambitionen om at skabe et arbejdende fællesskab, hvor omdrejningspunktet er 
evalueringsarbejde i en kommunal kontekst og anvendelsen af evalueringsresultater i praksis, at udforske 
hvordan:  

• Vi sammen blive dygtigere til at evaluere med inddragelse af ekstern faglig sparring, hvor vi afprøver og 
arbejder med forskellige evalueringsmetoder og modeller, og hvor vi i fællesskab generer viden omkring 
en mere praksisnær anvendelse af metoder og modeller med afsæt i specifikke temaer og udvalgte 
cases.  

I 2020 ønsker vi at påbegynde arbejdet med en generisk evalueringsmodel, der kan bruges på tværs af 
sundhedstilbud og indsatser.  

 

 
Mødets tema 
Angiv en kort teasertekst.  

 
Målgruppe  
Det er en stor hjælp for 
netværkets koordinatorer, hvis I 
angiver professioner/afdelinger 
mødet er målrettet mod. 

 
Tid og sted 
Sted kan altid opdateres, men 
angiv gerne datoen for 
aktiviteten/ mødet. 

 
Fælles Temagruppemøde med 
Temagruppen Netværk for sundhed og 
lokalsamfund under temaet 

 
Konsulenter med interesse for 
dokumentation og evaluering af 

 
D. 26. februar 2020 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

https://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/


 

  

”Forandringsteori som et planlægnings- 
og evalueringsværktøj” 
 

sundhedsfremme og 
forebyggelse i lokalsamfund  
 

 
Fælles Temagruppemøde med 
Temagruppen for Mental sundhed 
 
 
 

 
Konsulenter med interesse for 
dokumentation og evaluering af 
mental sundhed  
 

 
Juni 2020 

 
Fælles Temagruppemøde med 
Temagruppen Beskæftigelse 

 
Konsulenter med interesse for 
dokumentation og evaluering af 
sundhedsfremme og 
forebyggelse i 
beskæftigelsesindsatser  
 

 
Efteråret 2020 
 
 

 

 


